
 

KÖPEKLE YAŞAM DERNEĞİ  
ÜYELİK FORMU 

 
Derneğinizin tüzüğünü okudum ve inceledim. Tüzükte belirtilen üyelik şartlarını kabul ederek kuruluş amaçlarınıza 
katkıda bulunmak istiyorum. Derneğinize üyeliğimin kabulü konusunda gereğini arz ederim.    ….. / ….. /20.. 
                                                                                                                                                                                                         
         İmza: ……………………………………. 
                                                                                                                                            

ÜYE BİLGİLERİ 
T.C. KİMLİK NO   

ADI VE SOYADI   

BABA ADI   

ANNE ADI   

CİNSİYETİ   

MESLEĞİ   

EĞİTİM DURUMU   

DOĞUM YERİ    

DOĞUM TARİHİ   

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL / İLÇE   

İKAMETGÂH ADRESİ   

İŞ ADRESİ   

E-POSTA ADRESİ  

İLETİŞİM TELEFONLARI   

 
*** Banka hesabınızda oluşturacağınız otomatik ödeme talimatıyla, üyelik aidatlarınızı her ay düzenli olarak ödeyebilirsiniz. 

Açıklama kısmına ad-soyad yazmayı ve aidat olarak belirtmenizi rica ederiz. 
*** Giriş aidatı olan 50 TL için dekontu üyelik başvurusu ile beraber teslim etmenizi rica ederiz. Aylık aidat 20 TL’dir. 

info@kopekleyasam.org  
 

Hesap Sahibi: KÖPEKLE YAŞAM DERNEĞİ 
Hesap No: 50090998 / Hesap Şubesi: 495 / Banka adı: Yapı ve Kredi Bankası 

IBAN: TR16 0006 7010 0000 0050 0909 98 
Üyeliğe Kabul 

Karar tarihi Karar Sayısı Tebliğ tarihi Üyenin İmzası 

    

 

Üyelikten Çıkma 
Karar tarihi Karar Sayısı Tebliğ tarihi Üyenin İmzası 

    

 
 

mailto:info@kopekleyasam.org


 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
Derneğimize üye olmak amacıyla üyelik formunu doldurarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; 
üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi, işleme konulması,  üyeliğinizin onaylanması halinde üye kayıt 
defterine işlenmesi, sizinle irtibata geçilmesi, dernek faaliyetleri kapsamında proje, kampanya gibi 
etkinliklerle ilgili tarafınızın bilgilendirilmesi için Köpekle Yaşam Derneği tarafından işlenecek olup, 
üyeliğinizin sona ermesi halinde kişisel verileriniz silinecektir.  
 
Üyelikten ayrılmakla birlikte etkinliklerimizden haberdar olmayı ve sizinle iletişime geçilmesini talep 
etmeniz halinde yalnızca buna ilişkin kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Aksini talep etmeniz 
halinde aşağıda yer alan e-posta adresine talebinizi iletmenizi takiben kişisel verileriniz silinecektir.  
 
Kişisel verileriniz ile ilgili daha detaylı bilgiye www.kopekleyasam.org adresinden ulaşabilir, kişisel 
verilerinizle ilgili her türlü talebiniz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12’deki haklarınız 
için bizimle info@kopekleyasam.org adresinden her zaman irtibata geçebilirsiniz. 
 
Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini, 

 □ kabul ediyorum. 
 □  kabul etmiyorum. 
 
Köpekle Yaşam Derneği’nin kampanya, proje gibi etkinliklerinden üyelik formunda yer alan iletişim 
bilgileriniz aracılığı ile elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyor iseniz lütfen “izin veriyorum” kutucuğunu 
işaretleyiniz. Vermiş olduğunuz izni yukarıda yer alan e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta ile geri 
alabilirsiniz.  
 
□ izin veriyorum. 
□  izin vermiyorum.  
 

http://www.kopekleyasam.org/
mailto:info@kopekleyasam.org

